Vedtægter for Foreningen af lærere i Historie og Samfundsfag
§ 1. Navn
Foreningens navn er Foreningen af lærere i Historie og Samfundsfag (Falihos).
§ 2. Formål
Foreningens formål er at styrke undervisningen i historie og samfundsfag og at fremme et bredere
fagsamarbejde i folkeskolen.
§ 3. Samarbejdspartner
Foreningen samarbejder med Danmarks Lærerforening, idet sidstnævnte anerkendes som forhandlingsberettiget organisation over for myndighederne.
§ 4. Dækningsområde
Foreningen er landsdækkende. Som medlemmer kan optages alle, der beskæftiger sig med eller i øvrigt
interesserer sig for undervisningen i historie og samfundsfag.
§ 5. Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af maj.
Indkaldelse skal ske med 1 måneds varsel.
Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 3 uger før.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab og fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen samt suppleanter
6. Valg af revisor samt suppleant
7. Eventuelt
Dato for generalforsamlingen offentliggøres på Facebook og via foreningens hjemmeside samt pr. mail,
hvor den endelige dagsorden også offentliggøres/ udsendes senest 14 dage før.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 3 ugers varsel, når 3 bestyrelsesmedlemmer eller
mindst 30 medlemmer skriftligt opfordrer dertil.
Foreningen tegnes økonomisk af formand eller kasserer.
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§ 6. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 3-10 medlemmer, som konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, og de afgår på skift.
Der vælges to suppleanter, og de er på valg hvert år.
Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal være folkeskolelærere.
Formanden skal være medlem af Danmarks Lærerforening, såfremt denne er berettiget til almindeligt
medlemskab.
§ 7. Regnskab og revison
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Revisor er valgt for 2 år og suppleanten for 1 år.
Revisors opgave er at kontrollere bilag, at regnskabet er korrekt samt at foreningens vedtægter overholdes.
§ 8. Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves forud for 1 år i januar/februar måned.
Kontingentåret er 1/1-31/12.
Udmeldelse sker altid pr. 31/12.
§ 9. Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af dagsordenen til generalforsamlingen, og kan kun ændres med
mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte.
§ 10. Hjemmeside
Foreningen administrerer hjemmesiden falihos.dk. Den løbende administration påhviler foreningens
webmaster og den samlede bestyrelse sørger for stof til hjemmesiden.
§ 11. Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses, hvis en generalforsamling og en påfølgende urafstemning begge med 2/3
flertal af de afgivne stemmer beslutter det.
Ved foreningens opløsning anvendes dens midler til fremme af foreningens formål, jvf. § 2, efter
Undervisningsministeriets nærmere bestemmelse.
Vedtægterne er gældende i denne ordlyd efter vedtagelsen på generalforsamlingen den 21.
juni 1977 med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 19. september 1986,
ekstraordinær generalforsamling den 4. marts 1994 og generalforsamlingerne den 20. september
1996, 11.april 1997, 17.marts 2000, 8.april 2005, 4. april 2014 samt 19. september 2015.
Således vedtaget på generalforsamling den 27. august 2017
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